
 

Expedient: 573/2018 
Assumpte: Creació de la Mesa de contractació permanent.
Data: 12 de març de 2018

DECRET 

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 573/2018, relatiu a  relatiu a la creació, composició i funcionament 
de la Mesa de Contractació Permanent de l’Ajuntament.

II. Relació de Fets
En data 7 de març de 2018 ha estat emès informe jurídic del Tècnic d’Administració 
General del servei de contractació de l’àrea de Presidència que motiva la  necessitat 
de creació d’aquest òrgan de forma permanent, en atenció, entre d’altres raons,  als 
principis de celeritat, eficàcia i  eficiència administratives, amb la finalitat d’agilitzar i 
resoldre mitjançant aquest òrgan únic i permanent la simplificació d’accions en tots els 
procediments  de  contractació  que  requereixen  preceptivament  d’aquest  òrgan 
d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació.

D’aquesta  manera  es  redueix  i  garanteix  una  tramitació  més àgil  i  eficient,  sense 
necessitat de dictar una resolució adhoc d’alcaldia per a cada procediment, així com 
les  consegüents  actes  de  tràmits  derivats  d’aquelles  (notificacions,  comunicacions, 
publicacions, etc.)

D’altra  part,  la  seva  composició  majoritària  de caràcter  tècnic  (tots  els  vocals  són 
funcionaris  de  carrera  o  interins  d’habilitació  nacional,  corresponents  al  grup  A1), 
contribueix a assolir un major rigor tècnic d’avaluació de les proposicions i una major 
distància objectiva respecte dels serveis gestors i dels redactors dels plecs reguladors 
de cada procediment de contractació.

III. Fonaments de dret
D’acord amb les delegacions d’atribucions resoltes pel Decret d’alcaldia 58/2018 de 23 
de gener, els  articles 3 i 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del  sector 
públic; l’article 326, disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic.

Per tot això,

RESOLC

Primer.  Crear  la  Mesa  de  Contractació  Permanent,  com  a  òrgan  d’assistència 
especialitzada de l’òrgan de contractació, per a tots els procediments de contractació 
on la presència d’aquest òrgan és preceptiva, quan el valor estimat no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas,  la quantia de sis milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior  a 
quatre anys.
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Segon. Composició  i  funcions.  La  composició  d’aquest  òrgan  permanent  serà  la 
següent:

Presidència Titular: 
Rafael Moya Camarón, Tinent d’alcaldessa primer

Suplents:  Montserrat  Jiménez  Molina,  Tinent  d’alcaldessa  segona  i  M. 
Encarnación Rodrigo Morales, tinent d’alcaldessa quarta.

Vocals Titulars:
Carme Coll  Gaudens, secretaria municipal
Jessica Vázquez Sánchez, interventora municipal
Miguel Sánchez Laguna, Tècnic d’administració general

Suplents:
José Manuel Roque Damota, coordinador tècnic
Rosa Seco Triviño, tresorera municipal
Marta Vicens Núñez, arquitecta municipal

Secretària titular:
Maribel Romeu Corbatón, administrativa del servei de secretaria general

Suplent: 
Montserrat Sarrión Arquillo, Casilda Villahermosa Lozano, Laura Rubert Pérez, 
Maria  José  Galindo  García  i  Vanesa  Hornos  Mesas  administratives,  o  en 
defecte, qualsevol dels vocals 

Les funcions i atribucions seran les previstes a l’article 326, apartat segon, de la LCSP 
i a la normativa de desenvolupament i reglamentària d’aplicació.

A les  sessions de  la  Mesa  de  Contractació  Permanent,  que podrà  estar  assistida 
tècnicament del personal que consideri i disposi, es convidarà els regidors portaveus 
dels grups municipals. 

Tercer.  Aquesta  resolució  desplegarà  efectes a partir  del  dia  8  de març  de 2018, 
d’acord amb la disposició final 16a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 

Quart.  Publicar  aquesta  resolució  al  Perfil  del  contractant  municipal  per  a  general 
coneixement i notificar-la als interessats: empreses licitadores; membres de la Mesa; i 
els convidats, regidors portaveus dels grups municipals.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L'Alcaldessa, Davant meu, 
la Secretària municipal

Eva María Menor Cantador Carmen Coll Gaudens 
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